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Sulawesi Tenggara
PENGUMUMAN
No: 015/Y-UM/III/2020
Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Mengacu Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 4 Tahun 2020; Surat
Edaran Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020; Surat Edaran Dinas DIKMUDORA Kota Kendari
Nomor 800/1139/2020, Hasil Rapat Walikota Bersama Ormas Keagamaan dan Instansi terkait,
24 Maret 2020 terkait Kota Kendari menjadi wilayah terjangkit Covid ‘19, maka Yayasan
Ummusshabri Kendari menyampaikan hal-hal berikut;
1. Memperpanjang masa belajar di rumah sampai menunggu informasi dari pemerintah daerah
terkait perkembangan penyebaaran Covid ’19 di Sulawesi Tenggara, khususnya di Kota
Kendari yang sudah ditetapkan sebagai daerah terjangkit Covid ‘19.
2. Selama belajar di rumah, guru tetap melaksanakan kegiatan pembelajaran dari rumah
(teaching from home) melalui daring/jarak jauh. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan untuk
memberi pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, tanpa terbebani tuntutan
menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan.
3. Guru akan memberikan umpan balik terhadap aktivitas dan produk belajar siswa. Umpan
balik dapat bersifat kualitatif dan kuantitatif.
4. Orang tua dan guru diharapkan untuk selalu memberikan pelajaran atau mengedukasi putraputrinya mengenai Covid ’19 dan tindakan pencegahannya.
5. Selama santri/siswa belajar di rumah madrasah tetap buka untuk memberikan pelayanan
administrasi, namun bagi tenaga kependidikan yang ditugaskan tetap memperhatikan
anjuran jaga jarak (social distancing) atau (physical distancing).
6. Kami berharap Bapak/Ibu selalu mengingatkan dan membimbing putra-putrinya untuk
beribadah secara tertib, mengajak untuk selalu membaca do'a keselamatan.
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Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadaMu keselamatan dalam agama,
kesehatan jasad, tambahan ilmu, keberkahan rezeki, taubat sebelum datang
maut, rahmat pada saat datang maut, dan ampunan setelah datang maut. Ya
Allah, mudahkanlah kami dalam menghadapi sakaratul maut, (berilah kami)
keselamatan dari api neraka, dan ampunan pada saat hisab.
Demikian pengumuman ini kami buat untuk disampaikan kepada seluruh orang tua santri/siswa
Ummusshabri dari tingkatan PAUD, MI, MTs dan MA. Dan sewaktu-waktu akan diperbaharui
sesuai kebijakan pemerintah pusat dan daerah terkait perkembangan penyebaran Covid ’19.
Wassalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Kendari, 25 Maret 2020
Ketua Yayasan

Dr. Supriyanto, MA

